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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Από:   Γραφείο Τύπου ΣΕΑΑ 
 

Ημερομηνία:  12/03/2007 
 

Θέμα:  7η

 
 Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου (12-20/5/2007). 

Συνέντευξη τύπου της  
7ης

 
 Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου. 

Την προσεχή Τετάρτη 21η Μαρτίου 2007, στη 1.00 μμ, στο Συνεδριακό Κέντρο της 
Εθνικής Ασφαλιστικής, θα πραγματοποιηθεί η Συνέντευξη Τύπου για τη επίσημη 
ανακοίνωση της διεξαγωγής της 7ης

 
 Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου.  

Η 7η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου θα υποδεχθεί τους επισκέπτες της από το 
Σάββατο 12η Μαΐου ως την Κυριακή 20η

 

 Μαΐου 2007, στο γνωστό χώρο του 
πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου του Ελληνικού και θα χαρακτηρίζεται όπως 
πάντα από: 

• Μεγάλα και πολυτελή περίπτερα έκθεσης όλων των μαρκών αυτοκινήτων, 
καθώς και περίπτερα αξεσουάρ, ανταλλακτικών, εξοπλισμού συνεργείων και 
υπηρεσιών για το αυτοκίνητο. 

• Πληθώρα νέων μοντέλων και ειδικά εκθέματα. 
• 12-ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες της έκθεσης (10.00 πμ – 10.00 μμ). 
• Εύκολη πρόσβαση στους επισκέπτες, μέσω της Λεωφόρου Βουλιαγμένης. 
• Άνετη και επαρκή στάθμευση. 
• Σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις για το κοινό της έκθεσης, όπως test 

drive. 
• Τη διοργάνωση του έγκυρου συνεδρίου του Economist, με αντικείμενο τον 

κλάδο  το υ αυτο κινήτο υ και ο μιλητές από  τη διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία 
και την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων για τις οδικές μεταφορές 
Υπουργείων. 
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Η Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου διοργανώνεται από το ΣΕΑΑ, τον φορέα 
εκπροσώπησης των αυτοκινητοβιομηχανιών και του κλάδου της επίσημης διανομής 
αυτοκινήτων στη χώρα μας και περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο του OICA, του 
Διεθνούς Οργανισμού Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, μαζί με εκθέσεις όπως αυτές 
της Γενεύης, της Φρανκφούρτης και του Παρισιού. Ανάδοχος οργανωτής της 7ης

 

 
Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου είναι η εταιρεία EXPA Εκθέσεις – Συνέδρια. 
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